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Amager Fæl led og mil i tæret

Den vestlige del afAmager var et militært

område under forandring.

Vestamager
Under Besættelsen blev Amagers areal
næsten fordoblet.

I 1939 blev Lov om inddæmning af Kalvebod
Strand m.v. vedtaget som et beskæftigelsespro-
jekt. Med besættelsen kom der yderligere ar-
bejdsløshed, og inddæmningsarbejdet blev hurtigt
sat i gang. I 1943 var det ca. 14 km lange og fire
meter høje dige færdigt og der blev gravet kana-
ler og grøfter, så man kunne begynde at pumpe
vandet ud af det ca. 20 km2 store areal, der blev
tørlagt på et par måneder.

Sådan et anlægsprojekt skabte arbejde. Samtidig
tog mere end 100.000. danskere mere eller mindre
frivilligt arbejde i Tyskland under besættelsen. Ar-
bejdsløse der nægtede kunne miste a-kasserettig-
heder og den basale socialhjælp.

Kalvebod Fælled har aldrig været opdyrket og
naturen har selv indtaget området. Dådyrene er
dog indført fra Jægersborg Dyrehave. Militæret
overdrog overlod arealet til Miljøministeriet i
1984 og i dag udgør området størstedelen af Na-
turpark Amager.

Islands Brygge var adskilt fra det øvrige Amager
med Amager Fælled – et militært øvelsesterræn,
indtil militæret overlod området (og århundreders
ueksploderet ammunition) til offentligheden
i 1943.

Frem til 1943 trænede hæren civile foreninger –
bl.a. Amagerlandets Skytteforening i våbenbrug
på skydebanerne ved Artillerivej. En af instruk-
tørerne var P.N. Nielsen fra Skydeskolen for
Håndvåben, som var Livjæger og medlem af
Dansk Samling. Han fortalte om træningen af
Akademisk Skytteforening i 1942:

”Det var fantastisk at tyskerne ikke greb ind.

Tyske soldater på øvelse kunne se 20-25 mand i

sorte kapper med livrem og studenterhue afholde

eksersits og forberede skydeøvelser.”

Disse netværker blev aktiveret i organiseringen
af modstanden på Amager, hvor Nielsen selv var
med til at organisere de militære ventegrupper.
(Se side 30-33) .

(Ki lde: Folkets Oprør, 1 991 side 31 ) .

Skydeundervisning af Akademisk Skytteforening på Amager

Fæl led i 1 942 ved Kaptajn Hingel .

Arbejde på Inddæmningen i sommeren 1 940.

Tårnby Stads-og Lokalarkiv.
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Jødeaktionen
Med undtagelsestilstanden 28. august 1943 bort-
faldt de garantier det var givet ved besættelsen i
1940, og der kom skarpere krav for en nazifice-
ring af det danske samfund, fra lokale nazister og
helt op til Adolf Hitler. Rigsbefuldmægtiget
Werner Best fik afbødet Førerens krav, ved at love
at gøre Danmark jødefri, og han fik tilført
Gestapofolk til opgaven.

Best havde tidligere deporteret jøder fra Frankrig
til udryddelseslejre. Men nu spillede han dobbelt-
spil og vidste, at hans handelsattache Ferdinand
Duckwitz lækkede oplysningen om den forestå-
ende aktion 1 .-2. oktober 1943. Det gik gennem
socialdemokraten Hans Hedtoft til Frihedsrådet og
det Mosaiske Trossamfund, der bragte nyheden
videre til menigheden i Synagogen d. 29.
september. Også sekulære jøder blev varskoet. Det
førte til en udbredt flugt, der i starten var præget
af tilfældigheder. Modstandsbevægelsen gik ind
at organisere flugten, flygtningene fik hjælp af
nærmest alle de kom i kontakt med. I landets kir-
ker blev 3. oktober oplæst et hyrdebrev af Kø-
benhavns biskop Hans Fulgsang-Damgård, der
fordømte jødeforfølgelserne.

Frihedsrådet
Regeringens ti lbagetræden fik forskel l ige modstands-

organisationer ti l at samle sig i paraplyorganisationen

Frihedsrådet i september 1 943. Rådet indeholdt a l t fra

Dansk Saml ing henover midten ti l DKP, og udsendte

både pol itiske principprogram, samt appel ler ti l be-

folkningen i krisetider. Modstandsbevægelsen blev

hermed en pol itisk aktør. Under Folkestrejken i

sommeren 1 944 blev Frihedsrådets anbefal inger

borgernes og modstandens rettesnor.

Biskop Fuglsang-Damgaard møder tyske

flygtningebørn i Dragørlejren 1 5.3. 1 947.




